De keuken van het Rijk van de Keizer
Wij vinden dat je over koken niet zwaarwichtig moet doen. Onze filosofie is eigenlijk tamelijk
simpel. Wij houden van verse, eerlijke en fantasievolle gerechten. We werken zoveel mogelijk
met dagverse en lokale producten. Wij hanteren een “shared dining” concept. Denk aan de
Italiaanse familie in de boomgaard. Dineren aan lange tafels en eten van grote schalen. Jullie
kiezen 1 voor-, 1 hoofd- en 1 nagerecht uit voor iedereen. Uiteraard houdt onze chef rekening
met vegetariërs en/of veganisten en eventuele voedselallergieën.

Onze receptuur
Onze keuken is Europees georiënteerd. Maar we gaan een verrassende combinatie met andere
keukens zeker niet uit de weg. We koken voornamelijk met biologische producten uit het
seizoen. Daar waar mogelijk vervangen we geraffineerde suikers voor natuurlijke zoetmakers.
Onze keizerlijke rijkdom staat voor veel smaak en een werveling aan geuren en kleuren.
Wij vinden dat elke maaltijd een feest moet zijn voor alle zintuigen!

Geen zin om te kiezen
Laat onderstaande menukaart los en geef je over aan onze chef. Verrassing gegarandeerd!

Herfst- en winterkaart 2022-2023 het Rijk van de Keizer
(graag 1 soort hapje per rondje kiezen)

Zoet hapje € 1,50 p.s.
carrotcake met een roomkaas frosting. V
kokosmakroon met chocoladechips V, G

Zoet hapje € 2,00 p.s.
citroen meringue mini taartje V
mini pecan pie met gecarameliseerde honing V

Wat te graaien € 1,50 p.p.
luxe mix van macadamia, pecan en cashewnoten en gemarineerde olijven met gepofte paprika VG, G

Koud hapje € 2,25 p.s.
scone van zongedroogde tomaten, olijven met gerookte crème van wortel V
crostini met verschillende bietsoorten, radijs en rettich VG

Koud hapje € 2,50 p.s.
crostini met zalmtartaar, kappertjes, rode ui en dille
crostini met gerookte makreel, koolrabi en venkelzaad
krokante california sushi met krab, ingelegde gember en wasabi mayo
krokante sushi met paprika, wortel, wakame, ingelegde gember en wasabi VG
krokante reuze kaasstengel met Parmezaanse kaas € 2,75 V

Warm hapje
drinksoepje van het seizoen € 2,25
spiesje tempé met geroosterde aubergine en tahinsaus € 2,25
oesterzwam bitterballen 2 stuks (kan ook met vleesvulling) € 2,50

Midnight snack (of stevig hapje bij een borrel)
empanada met vegetarische rotivulling € 3,25 VG
empanada met kipvulling € 3,25
kipdijsate (biologisch) met huisgemaakte pindasaus en ingemaakte groente € 3,50 G
patatas bravas met een pittige tomatenmayo € 3,25 VG

Heeft u een allergie of een andere dieetwens? Meld het ons.
De chef zal dan zorgen voor een smakelijk alternatief.

Herfst- en winterkaart het Rijk van de Keizer

Voorgerechten
Paddenstoelen
variatie met hennepzaad, schorseneren gebakken in beurre noisette, schuim van aardpeer, krokante boerenkool,
bieslook en een sjalot vinaigrette V, G en VG optie

Ravioli
gevuld met rode biet samen met verschillende bereidingen van biet, chips van Parmezaanse kaas,
granaatappelpitjes, rozemarijnolie en een rucola botersaus V

Spitskool
gegrild met een crème van knolselderij, gebrande appel, gefrituurde ui, Indonesische kruiden, kaffir saus,
gerookte amandel en furikake V, G en VG optie

Bouillabaise
Franse vissoep op traditionele wijze, gevuld met mosselen, garnalen en vis van de dag geserveerd met crostini,
rouille en Gruyère G

Voorgerechten worden geserveerd met ambachtelijk boerenbrood en boter.

Heeft u een allergie of een andere dieetwens? Meld het ons.
De chef zal dan zorgen voor een smakelijk alternatief.

Herfst- en winterkaart het Rijk van de Keizer

Hoofdgerechten
Knolselderij
met geroosterde spruitjes en pastinaak, zwarte knoflook crème, geroosterde kikkererwten
en een beurre blanc van knolselderijbouillon VG, G

Hele bloemkool
uit de oven met amlou, gebrande appel, gestoofde prei, vadouvan crème, bieslook en beurre noisette V, G

Kabeljauw
op de huid gebakken met een risotto van groene kruiden, groene groentes, erwtenscheuten en gepofte radijs
met een wittewijnsaus G

Polderhoen rouleaux (bio)
rouleaux van biologische Kemperkip met morilles gerold in groene kool, gelakt met rode wijn jus, geroosterde
pompoen en spruitjes met walnoten (supplement € 4,00) G

Entrecote
met krokante polenta, gekarameliseerde witlof, gepofte cherry tomaatjes, crème van knolselderij geserveerd
met een portsaus (supplement € 4,00)
Hoofdgerechten worden geserveerd met aardappeltjes en groenten van het seizoen

Heeft u een allergie of een andere dieetwens? Meld het ons
De chef zal dan zorgen voor een smakelijk alternatief.

Herfst- en winterkaart het Rijk van de Keizer

Nagerechten
Rijk’s mess g
spektakel van schotsen meringue, vanille mascarpone crème karamel en fruit van het seizoen

Warme huisgemaakte appeltaart
met vanille ijs

Pumkin pie
Pompoenflan met steranijs granache, gekonfijte kumquats, sinaasappelgel, choco aarde en kaneel

Profiteroltaart à la het Rijk van de Keizer in winterse sferen
soesjes, amandelkoekjes, gesmolten chocolade, fruit van het seizoen en eetbare bloemen

V= vegetarisch, VG= vegan, G= glutenvrij
Hoofdgerecht
2 gangen menu
3 gangenmenu
Voorgerechten zijn ook mogelijk als tussengerecht (dan 4 gangen)

€ 20,50
€ 30,00
€ 39,50
€ 49,00

1 gang gedeeld
2 gangen gedeeld
3 gangen gedeeld

€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

supplement
supplement
supplement

Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW

Heeft u een allergie of een dieetwens? Meld het ons.
De chef zal dan zorgen voor een smakelijk alternatief.

